
INTRODUÇÃO

Neste número 63 do Boletim Mercado de Trabalho: conjuntura e análise, a seção Economia 
solidária e políticas públicas traz quatro textos que abordam diferentes temáticas de interesse.

O primeiro texto é de autoria de Sandro Pereira Silva, intitulado A economia 
solidária no PPA 2012-2015. Neste, são utilizados os dados oficiais da Lei Orçamentária 
Anual (LOA) desde 2003 para avaliar o desempenho da Secretaria Nacional de 
Economia Solidária (Senaes) em termos de execução orçamentária, com foco 
maior nas atividades previstas para o Plano Plurianual (PPA) 2012-2015. O autor 
visa, então, debater preliminarmente os principais determinantes institucionais e 
a dinâmica política que envolvem essa política e condicionam sua capacidade de 
execução orçamentária.

O segundo texto traz o trabalho de uma equipe de pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Camille Perissé, Felipe Addor, Ícaro de Souza Melo, 
Layssa Maia, Rosina Perez e Thaís Oliveira. O título é A avaliação do Proninc 2017: 
metodologia e resultados. Aqui os autores debatem os dados de uma recente avaliação 
do Programa Nacional de Incubadoras de Cooperativas Populares (Proninc), uma ação 
de política pública do governo federal na área de economia solidária que busca apoiar 
iniciativas de apoio e fomento a grupos coletivos de trabalhadores. A pesquisa abrangeu 
54 incubadoras em todo o país, e também 171 empreendimentos por elas apoiados.  
Os resultados apresentados surgem como elementos fundamentais para avaliar e propor 
novos ajustes na política em questão.

O terceiro texto é de autoria de Graziela Ferrero Zucoloto e Larissa de Souza Pereira, 
cujo título é Tecnologias sociais e economia solidária: projetos certificados pela Fundação 
Banco do Brasil. As autoras analisam a relação entre essas duas categorias – tecnologias 
sociais e economia solidária – a partir de informações sobre projetos apoiados pela 
Fundação Banco do Brasil (FBB) entre 2001 e 2017, nas diferentes regiões do país.  
O trabalho aborda questões como a natureza institucional das organizações responsáveis 
pelas tecnologias sociais, a categorização dos projetos apoiados, a formação de parcerias, 
as metodologias empregadas e alguns impactos econômicos identificados. A avaliação 
que desenvolvem ao longo do texto permite apontar questões relevantes – pontos fracos 
e fortes – para o aprimoramento da ação, que já há algum tempo vem fornecendo apoio 
importante a empreendimentos de economia solidária em todo o Brasil.

Por fim, o quarto texto tem como título Em busca de avanços teóricos acerca da 
economia social e solidária: a contribuição do Ciriec-Brasil, de autoria de Daniel Francisco 
Nagao Menezes e Leandro Pereira Morais. Esse trabalho visa fazer uma apresentação 
concisa do processo de institucionalização do conceito de economia social e solidária no 
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Brasil, traçando paralelos com o desenvolvimento do conceito tanto na Europa quanto 
na América Latina. Ao fim, os autores apresentam como se insere nesse debate o Centro 
Internacional de Pesquisa e Informação sobre Economia Coletiva (Ciriec), que é uma 
associação internacional sem fins econômicos fundada em 1947 na Suíça e que atualmente 
congrega pesquisadores de várias partes do mundo para a produção, o intercâmbio  
e a divulgação de conhecimento sobre temas referentes à temática da economia social e 
solidária. No Brasil, o Ciriec foi fundado oficialmente em 2015 e terá a missão de sediar, 
no final de 2017, a VI Conferência Internacional de Pesquisa sobre Economia Social e 
Solidária, evento internacional bianual que reúne os principais pesquisadores da área.


